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TISKOVÁ ZPRÁVA – 12. 10. 2020 

Procházky se starosty pomáhají zmapovat konkrétní potřeby obcí 

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Region Moravská cesta zahájil v říjnu svou činnost. 

Jeho nová manažerka začala spolu s představitelkami MAS navštěvovat obce, které 

projevily zájem do mikroregionu vstoupit. Na procházkách se starosty zjišťují 

konkrétní plány, potřeby a problémy obcí, také záměry, jež by se v rámci DSO mohly 

uskutečnit. Tříčlenná delegace zavítala už do sedmi vesnic. Jak to dopadlo? 

Z dosavadního mapování zatím vyplynulo, že Skrbeň, která je v současné době neprůjezdná 

a rozkopaná, by byla ráda za dům pro seniory, do nějž by se mohli podle starosty Tomáše 

Spurného uchýlit senioři z několika sousedních obcí. „Ve Skrbeni ale nemáme vhodný objekt 

pro takový záměr. Třeba by se ale našel v některé z okolních vesnic,“ uvažuje. 

Starosta Haňovic Arnošt Vogel by rád opravil komunikace a vybudoval odstavná místa pro 

auta, která v mnoha částech obce překážejí. Také by uvítal, kdyby si obce pro své akce a letní 

kino mohly společně pořídit nafukovací plátno s projektorem. V Bílé Lhotě probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce budovy základní školy, jež zahrnuje zateplení, výměnu oken a rekuperaci 

vzduchu ve třídách. Podle starosty Jana Balcárka v obci chybí pořádná hospoda, ve které by 

se zdejší obyvatelé mohli scházet. Vedení obce Červenka si ústy starosty Vladimíra Navrátila 

a místostarostky Renaty Dvořákové pochvaluje, že má konečně funkční zastupitelstvo, které 

je schopné se domluvit. Projektuje se zde vodovod a cyklostezka na Nový dvůr k Osičkům. 

Měrotínská starostka Miroslava Vaňková by si přála ve své obci více zeleně a jednou možná i 

školu, která tu ještě do roku 1982 fungovala. Má radost z výjimečného zastupitelstva, které 

se podle jejích slov nebojí přiložit ruku k dílu. „Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu 

zastanou to, co jinde dělají obecní pracovníci,“ řekla. 

Procházky se starosty už se uskutečnily i ve Slavětíně a Mladči. Co dalšího se podařilo 

zaznamenat? „V některých obcích je třeba zrekonstruovat či vybudovat nový obecní úřad, 

konkrétně v Bílé Lhotě a Července. Starostové nám také hlásili, že kraj do obcí umisťuje 

klienty z Nových Zámků, aniž by je o tom zpravil. O tom nás informovali v Července a 

Měrotíně,“ vyjmenovala manažerka DSO Libuše Literová a dodala, že v mnohých potřebách se 

obce shodují. „Jedná se například o obnovy chodníků s osvětlením, autobusové zastávky, 

protihlukovou stěnu u dálnice, odpady, cyklostezky, snížení nákladů na GDPR a další,“ dodala. 

Procházky se starosty budou pokračovat. Manažerka Libuše Literová návštěvy obcí podniká 
společně s předsedkyní MAS Moravská cesta Julií Zendulkovou a manažerkou MAS Miloslavou 
Hruškovou. Pro novou manažerku jde zároveň o příležitost, jak se seznámit se starosty, 
s nimiž bude spolupracovat.  

Nový mikroregion, jenž kopíruje území MAS Moravská cesta, má přinést obcím nové 
příležitosti. „Jde zejména o další dotace a možnosti spolupráce, na které běžně místní akční 
skupiny ani samotné obce nedosáhnou,“ připomněla předsedkyně MAS Moravská cesta Julie 
Zendulková důvod, proč v regionu DSO vzniká. Upřesnila rovněž, že o některé dotace mohou 
žádat jen mikroregiony, MAS nikoliv, a že mikroregiony mohou požádat i o dotace ve výzvách, 
které vyhlašuje MAS.  
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